
 
  
 
 
 

INSTITUTENS LÄRARBREV FEBRUARI 2023 
 
Var så god, här har du institutens gemensamma lärarbrev. Brevet skickas ut månatligen, vi hoppas 
att du läser det omsorgsfullt. I början av brevet finns information som berör alla institut, därefter 
information som berör medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet.   
 
GEMENSAMMA  
 
SPORTLOV 

Instituten har sportlov vecka 8, dvs. 20–24.2. Veckoslutskurserna ordnas som planerat. 

PROVA PÅ I FYYRI  
Kyrkslätts kommuns fritidstjänster ordnar under år 2023 fyra Prova på-evenemang. På verkstäderna 
på evenemangen presenterar biblioteks- och kulturtjänsterna, ungdoms- och idrottstjänsterna samt 
instituten med sina samarbetspartner tillsammans fritidstjänsternas verksamhet och ordnar 
meningsfulla aktiviteter för varje kommuninvånare. 
Vårens första evenemang är Prova på: Traditioner! i bibliotekshuset Fyyri tisdag 28.2 kl. 10–20. På 

verkstaden firar vi Kalevaladagen från förmiddagen till kvällen och slår vakt om traditioner. 

Kalevaladagen är den finländska kulturens dag, som firas Finlands nationalepos Kalevala till ära. I 

programmet ingår bland annat pyssel av kottkor, käpphästbana och ihopnypande av karelska 

piroger. Kvällens höjdpunkt är författaren Juha Hurmes besök kl. 19.00.  

 
VÅRKARNEVAL LÖRDAG 15.4 KL. 11–14 FYYRI 

Instituten deltar i Vårkarnevalen (fritidstjänsterna presenterar sig) – prova på-verkstäder, 

instrument- och undervisningspresentationer, pop up-konserter och uppträdanden samt info om 

institutens kommande läsår.  

Om din grupp vill delta i vårkarnevalen 15.4, ta kontakt med Titta senast 3.3. Till gruppens lärare 

betalas en separat ersättning.  

 
BITRÄDANDE REKTORNS FRÅGESTUND 
Biträdande rektorns frågestund i Teams torsdagar kl. 12–12.30. 
Biträdande rektor Titta dejourerar i Teams torsdagar kl. 12-12.30 under hela vårterminen. Då har du 
möjlighet att diskutera och ställa frågor om saker som berör instituten. Anslut dig via länken till 
Teams: 
 
Du kan ansluta dig via datorn eller mobilappen. 
Länken till Teams 
Mötes-ID: 351 762 102 336 
Lösenord: 2nYJVf 
 
 
MEDBORGARINSTITUTET  
 
KURSPLANERINGEN FÖR LÄSÅRET 2023–2024 PÅGÅR 
 
Gör kursförslag eller ändringar i de färdigt kopierade kurserna senast fredag 17.2.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDI4ZGZhNzItNDU3Mi00ODEzLWI0ODYtODU5ZWM2MWJhM2Mx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d3adc915-cd56-4bd8-a3f8-bc991323239f%2522%257d&data=05%7C01%7C%7Caae312068bf2464a254b08daf3a91658%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C638090204794216871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ckjk8qXsP84ePpqJ74gq4OES8jvXACQqcw7n%2BsrxZUo%3D&reserved=0


 
  
 
 
 

INSTITUTENS LÄRARBREV FEBRUARI 2023 
Du kan lämna kursförslag för nästa läsår i Hellewi. Detta läsårs kurser har kopierats dit, du hittar dina 
egna kurser genom att välja läsåret 2023–2024. Gör de ändringar som du önskar. När du planerar 
undervisningstiderna, beakta arbets- och lovtiderna nedan. Du kan också erbjuda en ny kurs. 
Ändringarna i kursförslagen och de nya kursförslagen ska göras i Hellewi senast 17.2.2023. Om du 
behöver teknisk hjälp, ta kontakt med den ämnesansvariga. De ämnesansvariga går igenom 
kursförslagen och tar kontakt med timlärarna under februari-mars. Du kan också själv ta kontakt 
med den ämnesansvariga och göra kursplaneringen tillsammans.  
 
 
MEDBORGARINSTITUTETS PRELIMINÄRA ARBETS- OCH LOVTIDER 
Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om dem vid sitt sammanträde 2.2.2023. 

Höstterminen 28.8–10.12.2023 (12 undervisningsveckor) 
Höstlov (v. 42) 16–20.10.2023 
Vårterminen 15.1–28.4.2024 (12 undervisningsveckor) 
Sportlov (v. 8) 19–23.2.2024 
Påsklov 29.3–1.4.2024 
Sommarterminen 13.5–18.6.2024 (5 undervisningsveckor) 
 
Ingen undervisning på alla helgons dag 4.11, självständighetsdagen 6.12, första maj 1.5, 
Kristihimmelsfärdsdag 9.5. Ingen undervisning efter kl. 16 dagarna före helg. 
   
BILDKONSTSKOLAN 
 
BILDKONSTSKOLANS PRELIMINÄRA ARBETS- OCH LOVTIDER 
Höstterminen 15.8–15.12.2023 (16 undervisningsveckor) 
Höstlov (v. 42) 16–20.10.2023 
Vårterminen 8.1–17.5.2024 (16 undervisningsveckor) 
Sportlov (v. 8) 19–23.2.2024 
Påsklov 29.3–1.4.2024 
Ingen undervisning efter kl. 16 dagarna före helg. 
 
MUSIKINSTITUTET 
 
MUSIKINSTITUTETS PRELIMINÄRA ARBETS- OCH LOVTIDER 
Höstterminen 15.8 –20.12.2023 (17 undervisningsveckor)  
Höstlov (vecka 42) 16–20.10.2023 

Vårterminen 8.1–24.5.2024 (18 undervisningsveckor)  
Sportlov (vecka 8) 19–23.2.2024 

Påsklov 29.3–1.4.2024 
 
Musikinstitutets lärare: För in ansvarslärarna för vårens konserter i One Drive. Anteckna också de 
elever som avslutar sina grundstudier samt elever som får utgångsbetyg i den delade Excel-filen, 
precis som tidigare år. 
 
Annikas Hellewi-handledning i Teams fredag 3.2 kl. 10-10.30. Så här skickar du meddelanden i 
Hellewi, iPad och PC. Annika skickar inbjudan. 
 



 
  
 
 
 

INSTITUTENS LÄRARBREV FEBRUARI 2023 
Givande undervisningsstunder! 
Titta Kalaja, biträdande rektor. 
Kimmo Kontturi, planeringslärare  


